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Tuhti paketti tietoa 
 
18.12. järjestetään perinteisesti kinkkuturnaus 15 min + 15 min ajoin, pääpalkintona on kinkku = 40 
euroa. Toiseksi sijoittunut saa 20 euroa ja saman verran arvotaan kaikkien kesken. Kilpailu on vain 
PoKSin jäsenille. Siis kaikille jotka ovat tänä vuonna maksaneet jäsenmaksunsa tai ovat tänä 
vuonna tulleet kerhoon pelaamaan. Jos siis haluat jatkaa pelaamista PoKSissa, hoidathan 
jäsenmaksusi kuntoon. 
 
Kausikilpailun ja aktiivisuuskilpailun palkinnot jaetaan myös samana päivänä. Tulokset löytyvät 
tästä tiedotteesta. Samoin tästä löytyvät vuoden alussa alkava kuntaseitsikon mestaruusturnauksen 
kutsu ja ensi vuoden kevätkauden ohjelma. Uudet kilpailut alkavat vuoden alusta. 
 
Ensi vuonna, yhden välivuoden jälkeen, kausikilpailupelit tulevat jälleen maksullisiksi, valitettava 
tosiasia kerhon talouden takia. Aikuisilta maksu on 2 euroa. Nuoret, opiskelijat, 
varusmiespalvelusta suorittavat, työttömät ja eläkeläiset maksavat yhden euron. Uutuutena tulevat 
käyttöön kausikilpailukortit. Eli maksamalla etukäteen kauden kilpailusta, pääset maksuista puolella 
hinnalla. Aikuisilta hinta on 10 euroa ( sisältää siis oikeuden 10 kilpailuun ) ja muilta 5 euroa. 
Tasoituspikapelit ovat edelleen maksuttomia. 
 
Ensi vuoden jäsenmaksu säilyy edelleen samana. Aikuisilta se on 20 euroa ja nuoret, opiskelijat, 
varusmiespalvelusta suorittavat, työttömät ja eläkeläiset maksavat 10 euroa. 
 
PoKS  myös tukee jäseniään. PoKS maksaa joukkuekilpailuihin matkat ja osanottomaksut. 
Majoituskuluista päätetään tapauskohtaisesti. Kilometrikorvaus on ensi vuonna 17 senttiä / km, jos 
joudut käyttämään omaa autoasi.  
 
PoKS tukee myös henkilökohtaisia kilpailuja. Osanottokuluista maksetaan kilpailuihin 50%, mutta 
maksimi henkilöä kohti on 50 euroa. Pyydä kilpailusta kuitti ja toimita se kerhon rahastonhoitajalle. 
Matkoja henkilökohtaisiin kilpailuihin ei makseta, joten kannattaa ajella muiden kanssa 
kimppakyydillä. Hyvin menestyneitä PoKSilaisia hallitus voi muistaa stipendillä. 
 
PoKS ylläpitää jäsenrekisteriä. Muistathan ilmoittaa osoitteenmuutoksista!     
 
PoKSin hallitus:   Jäsenmaksu tilille: 
 
Puheenjohtaja: Jukka Aho, p. 040 – 8366693 800012-70591044 
Varapuheenjohtaja: Markku Yrjönen 
Sihteeri: Mika Kääriäinen 
Rahastonhoitaja: Teijo Oikamo, p. 044-2876542  
       Kilokuja 15  
       45720 Kuusankoski 
Hallituksen jäsen: Jukka Suninen 
    
Aktiivisuuskilpailun vuonna 2002 voitti Tauno Virta. Hänellä osallistumisia kausikilpailuihin 
vuoden aikana oli 17 kertaa, lisäksi osallistuminen kuntaseitsikon mestaruusturnaukseen. Toiseksi 
sijoittui Tuukka Inkinen, osallistumisia 10 kertaa + mestaruusturnaus. Nämä kaksi hallitus palkitsee 
aktiivisuudestaan. Onnea heille ! 
 


